Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 11.09.2017 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) –
nového poslanca sa počet zvýšil na 9 poslancov

8 poslancov, po zložení sľubu

Ospravedlnení: Bc. Bolebruch Michal, Ing. Ľubomír Papánek
Program:
1. Otvorenie – sľub poslanca
2. Kontrola uznesení
3. Monitorovacia správa programovacieho rozpočtu k 30.6.2017
4. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych štipendií z rozpočtu mesta Gbely
5. Návrh III. zmeny rozpočtu mesta Gbely
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Dňa 8. septembra bolo na Mestský úrad doručené elektronickou poštou oznámenie
od Mgr. Dany Beňovej, ktorým sa vzdáva mandátu poslanca, preto sa dopĺňa
materiál o zloženie sľubu nového poslanca a s tým súvisiace odvolanie Mgr. Dany
Beňovej z komisie pre sociálne a zdravotné veci a voľbu náhradníka do tejto
komisie.
Poslancom bol predložený s tým súvisiaci materiál.
Primátor mesta dal hlasovať za doplnený program rokovania mestského zastupiteľstva
tak ako je vyššie uvedený.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Tomáš Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Žaneta Vlková
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Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Mgr. Karasová Mária
Ing. Ondrej Chocholáček
Primátor predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie:
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD. - člen
p. Tomáš Papánek - člen
Výsledok hlasovania:
za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Tomáš Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 1

Sľub poslanca
Primátor oboznámil prítomných so skutočnosťou, že dňa 8.9.2017 sa vzdala funkcie
poslanca Mgr. Dana Beňová.
V súlade so zákonom je náhradníkom na uvoľnené miesto poslanca občan, ktorý vo
voľbách v novembri 2014 získal najvyšší počet hlasov a tým je pán Pavol Nemec,
ktorého primátor s touto skutočnosťou oboznámil. K tomu, aby sa stal poslancom MsZ
Gbely musí splniť ešte jednu podmienku a to zložiť a podpísať zákonom predpísaný
sľub.
Primátor vyzval p. Pavla Nemca, aby zložil predpísaný sľub. Po prečítaní a následnom
podpísaní sľubu poslanca, sa Pavol Nemec ujal funkcie poslanca MsZ Gbely.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ berie na vedomie

1.1

Vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v Gbeloch Mgr. Dany
Beňovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ktoré bolo doručené Mestskému úradu v Gbeloch
dňa 8.9.2017, pričom k uvedenému dňu prišlo k zániku mandátu poslanca
mestského zastupiteľstva.

1.2

Nastúpenie náhradníka na miesto poslanca mestského zastupiteľstva v Gbeloch,
p. Pavla Nemca, bytom ul. Naftárska č. 1025, 908 45 Gbely
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1.3

Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva v Gbeloch p. Pavla Nemca
podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Následne primátor konštatoval, že poslanci zobrali na vedomie vyššie uvedené
uznesenia.
Podľa schváleného programu nasledovala zmena členov v komisiách.
Primátor prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ odvoláva:
1.4.

Mgr. Danu Beňovú z funkcie predsedu Komisie pre sociálne a zdravotné veci
mestského zastupiteľstva v Gbeloch.

1.5.

Pavla Nemca z funkcie člena komisie pre mládež, kultúru, šport a granty.

MsZ volí:
1.6. Pavla Nemca za predsedu Komisie pre sociálne a zdravotné veci podľa § 15 ods.
2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .
Poslanec s predloženým návrhom súhlasil.
Do rozpravy sa nikto z poslancov neprihlásil a tak primátor mesta dal hlasovať za
predložené návrhy.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, Pavol Nemec, ArtD.,Tomáš Papánek,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta uviedol, že na poslednom zasadnutí MsZ bolo pracovníkom mesta
uložené vypracovať analýzu potreby nákupu, či objednávania dopravného prostriedku
pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru mesta Gbely.
Z dôvodu čerpania dovoleniek, ako i z dôvodu rekonštrukčných prác v budove
Mestského úradu, presunul primátor mesta plnenie tejto úlohy do 30.11.2017.
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k bodu 3
Monitorovacia správa programovacieho rozpočtu k 30.6.2017
Rozsiahly materiál poslanci obdržali vopred, týka sa výsledkov plnenia a čerpania
rozpočtu za I. polrok 2017, pričom konštatujeme, že vývoj príjmov je na úrovni
očakávaní a čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom.
Uvedený materiál bol prerokovaný v ekonomickej komisii, členovia ktorej odporúčajú
poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie:
Primátor prečítal návrh na uznesenie.
MsZ berie na vedomie:
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Gbely za prvý polrok 2017.
Primátor otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil Papánek T., ktorý sa zaujímal
o nečerpanie položky výsadby zelene, na čo mu Ing. Kováčová odpovedala, že toto sa
uskutoční na jeseň.
Zároveň položil otázku, prečo bol z rozpočtu mesta vybudovaný plot okolo školskej
bytovky. Ing. Hazlinger uviedol, že uvedený problém riešiaci zabezpečenie areálu
školy, bol niekoľko krát prerokovaný vo viacerých komisiách. Požiadavka na oplotenie
vzišla od vedenia ZŠ s MŠ a takého oplotenie riaditeľovi odsúhlasili i majitelia bytovky.
Po ukončení rozpravy primátor konštatoval, že MsZ berie na vedomie monitorovaciu
správu programového rozpočtu mesta Gbely za I. polrok 2017.

k bodu 4
Návrh VZN o sociálnych štipendiách z rozpočtu mesta Gbely
V návrhu VZN o poskytovaní sociálnych štipendií ide o podporu mladých ľudí v ich
ďalšom vzdelávaní a rozvoji ich talentu. Štipendium bude určené na čiastočnú úhradu
nákladov súvisiacich so vzdelávaním, pričom členovia komisie pre ekonomiku súhlasili
s maximálnou výškou mesačného štipendia vo výške 30,00 €, študentom stredných
a vysokých škôl vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí dosiahli študijný prospech do 2,0
alebo ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v celoštátnych kolách súťaží, predmetových
olympiádach alebo medzinárodné úspechy v rôznych súťažiach.
Členovia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci a komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok prerokovali návrh VZN o poskytovaní sociálnych
štipendií odporúčajú poslancom MsZ schváliť nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o poskytovaní sociálnych štipendií z rozpočtu mesta Gbely.
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V rozprave vystúpil Ing. Činovský K., ktorý predložil pozmeňujúci návrh:
V § 3 ods. 2 bude znenie: Žiadateľ je zároveň: .............
V § 4 ods. 2 vypúšťa bod 7.
Primátor uzatvoril rozpravu a dal hlasovať za takto predložený návrh na VZN.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, Pavol Nemec, ArtD.,Tomáš Papánek,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

k bodu 5
Návrh III. zmeny rozpočtu mesta Gbely za rok 2017
Návrh na III. zmenu rozpočtu, ktorú poslanci obdržali, sa týka v kapitálových
výdavkoch vybudovanie elektrickej prípojky v prístave Adamov, v bežnom rozpočte ide
o zapojenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre Dobrovoľný hasičský zbor na strane
príjmov ako i výdavkov. Ďalšie menšie výdavkové položky a úpravy s tým súvisiace sú
uvedené v komentári.
Uvedený materiál bol prerokovaný v ekonomickej komisii, členovia ktorej odporúčajú
poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie:
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu poslancov.
MsZ schvaľuje:
III. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2017. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia
je komentár k III. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po III. zmene rozpočtu je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

3 628 406 Bežné výdavky spolu
432 002 Kapitálové výdavky spolu
1 421 499 Výdavky z finančných operácií
5 481 907

Rozdiel

3 291 591
1 396 500
793 816
5 481 907
0

Do rozpravy sa nikto z poslancov neprihlásil, preto dal primátor hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
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Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, Pavol Nemec, ArtD.,Tomáš Papánek,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

k bodu 6
Rôzne
6.1. Majetkové prevody
Poslanci obdržali materiál, v ktorom ide o usporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta,
užívané doteraz občanmi mesta. Ich žiadosť o odkúpenie pozemkov prerokovali
členovia dvoch komisií – výstavby a ekonomickej, ktorí odporučili poslancom prijať
nasledovné návrhy na uznesenia:
Primátor prečítal návrhy na uznesenia a zároveň otvoril rozpravu poslancov.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí pozemkov registra E-KN, zapísaných na LV č. 2070 pre obec a kat. úz
Gbely, parc. č. 1005, diel „1“ o výmere 21 m2, diel „8“ o výmere 3 m2, ďalej časti
pozemku parc. č. 5825/24, diel „2“ o výmere 394 m2 a časti pozemku registra C-KN
parc. č. 3200/2, diel „6“ o výmere 257 m2, podľa GP č. 28/2017 (vyhotovil dňa
4.8.2017 Mario Antálek, geodetické práce, Brodské), kde diel „1“ sa spolu s dielom „2“
včleňujú do novoutvoreného pozemku par.č. 2916/2 záhrady o výmere 415 m2, diel „8“
sa spolu s dielom „5“ včleňujú do novoutvoreného pozemku par.č. 2915/6 zast.plochy a
nádvoria o výmere 14 m2 a diel „6“ sa včleňuje do novoutvoreného pozemku par.č.
3200/101 zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2, v zmysle § 9a, ods. 8, písm.
b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p., v celosti do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Ivana Petránka a manželky Adriany, rod. Novákovej,
Záhumenice 1455/13, Gbely, za cenu 3,32 €/m2.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, Pavol Nemec, ArtD.,Tomáš Papánek,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
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MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí pozemkov registra E-KN, zapísaných na LV č. 2070 pre obec a kat. úz
Gbely, parc. č. 5825/24, diel „3“ o výmere 32 m2, diel „4“ o výmere 4 m2, a časti
pozemku registra C-KN parc. č. 3200/2, diel „7“ o výmere 11 m2, podľa GP č. 28/2017
(vyhotovil dňa 4.8.2017 Mario Antálek, geodetické práce, Brodské), kde diel „3“ sa
včleňuje do novoutvoreného pozemku par.č. 2916/3 záhrady o výmere 32 m2, diel „4“
sa včleňuje do novoutvoreného pozemku par.č. 2916/4 záhrady o výmere 4 m2 a diel
„7“ sa včleňuje do novoutvoreného pozemku par.č. 3200/102 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 11 m2, v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v z.n.p., v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana
Petránka st. a manželky Anny, rod. Michálkovej, Mirka Nešpora 618, Gbely, za cenu
3,32 €/m2.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, Pavol Nemec, ArtD.,Tomáš Papánek,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
6.2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke
Uvedený materiál bol poslancom predložený na rokovanie júnového zasadnutia MsZ.
Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky na zasadaní, bol materiál z programu
stiahnutý.
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporúčajú poslancom
schváliť nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke mesta Gbely za rok 2016 vo výške 800,- €.
Do rozpravy sa nikto z poslancov neprihlásil preto dal primátor hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.

7

Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, Pavol Nemec, ArtD.,Tomáš Papánek,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

6.3. Informácia o situácii na skládke odpadov „Cunín“.
Na zasadaní poslancov MsZ v Gbeloch dňa 12.júna2017 v bode rôznom bola podaná
informácia o prebiehajúcom súdnom spore mesta Gbely voči VPP Holíč, spol. s r.o.
Rozsudkom Okresného súdu v Skalici je firma VPP Holíč povinná zaplatiť mestu Gbely
sumu 71.215 € s príslušenstvom. Rozsudok nie je právoplatný, lebo žalovaný podal
odvolanie na Krajský súd Trnava.
Na okresný súd Skalica bola podaná ďalšia žaloba týkajúca sa neodvedenia mestu
Gbely poplatkov za uloženie odpadu na skládku „Cunín“ a to za obdobie júl až
december 2015 a január až apríl 2016 čo predstavuje sumu 17.902,75 s príslušenstvom
úrokov vo výške 0,2% za každý deň omeškania.
Istina: ....................................................... 89.118,40 €
Úrok k 31.8.2017...................................... 194.236,87 €
Celkom dlh................................................ 283.355,27 €
Súčasná situácia na skládke odpadov „Cunín“ :
Prevádzkovateľ skládky „Cunín“ nezískal od Slovenskej inšpekcie životného prostredia
nevyhnutné povolenie na uzatvorenie a rekultiváciu skládky z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov na účte finančnej rezervy určenej za uzatvorenie skládky
(príloha č.1) . Bez súhlasu príslušných štátnych orgánov však neoprávnene vyčerpal
finančné prostriedky na tomto účte a k dátum 31.1.2017 bol stav finančných
prostriedkov vo výške 94,94 €. Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu
skládky „Cunín“ má rozpočet na túto aktivitu vo výške 1.180.000 €.
Skládka nie je uzatvorená, je zavezená nešpecifikovanou zeminou v rôznych hrúbkach
v rozpore s projektovou dokumentáciou.
Mesto Gbely požiadalo Slovenskú inšpekciu životného prostredia o vykonanie Štátneho
stavebného dozoru na skládke „Cunín“. Bol vypracovaný odborný posudok, podľa
ktorého dochádza ku kontaminácii pozemkov v okolí skládky, ktoré sú aj vo vlastníctve
mesta Gbely a zároveň dochádza ku kontaminácii spodných vôd, ktorá sa šíri smerom
na mestskú časť Cunín a obec Kopčany. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe
č. 2 – žiadosť o vykonanie štátneho stavebného dozoru na skládke „Cunín“.
Uvedená informácia bola prerokovaná na zasadaní komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať nasledovný návrh na
uznesenie :
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MsZ súhlasí:
S postupom Mesta Gbely vo veci riešenia uzatvorenia, rekultivácie a monitorovania
skládky odpadov „Cunín“.
Skôr ako primátor otvoril rozpravu z rokovania MsZ sa ospravedlnil poslanec Pavol
Nemec, počet poslancov sa znížil na 8.
V rámci rozpravy sa Papánek T. pýtal, komu skládka Cunín patrí, kto bude povinný
skládku uzatvoriť po zániku VPP Holíč, spol. s.r.o., a či nie je možné vyzvať mesto
Holíč, aby sa skládka uzatvorila.
Primátor uviedol, že skládka je vo vlastníctve mesta Holíč, že mesto Gbely podalo
podnet na trestné stíhanie majiteľa firmy VPP Holíč, spol. s.r.o.. Povinnosť uzatvoriť
skládku v prípade zániku prevádzkovateľa skládky, podľa starého zákona o odpadoch
platného do 31.12.2015 bola na obci v katastri v ktorej sa skládka nachádza. Novelou
zákona o odpadoch platnou od 1.1.2016 v prípade zániku prevádzkovateľa prejde táto
povinnosť na obec v k.u., ktorej sa skládka nachádza, len do výšky zostatku finančných
prostriedkov vedených na špeciálnom účte finančnej účelovej rezervy. Táto je
k 31.1.2017 vo výške 94,- eur. Podľa názoru právneho zástupcu mesta Gbely a podľa
vyjadrenia Slovenskej inšpekcie ŽP v takomto prípade by povinnosť uzatvoriť,
rekultivovať a monitorovať 30 rokov skládku odpadov Cunín prešla na vlastníka
skládky t.j. mesto Holíč.
Primátor v závere tohto bodu rokovania uviedol, že:
V predmetnom súdnom spore nie je možná mimosúdna dohoda zo strany mesta Gbely.
Poplatok a úrok z omeškania je stanovený zákonom č.17/2004 Z.z., ukladá povinnosť
jeho zaplatenia prevádzkovateľovi skládky v zákonom stanovených lehotách, a keďže
ide o verejné financie, v prípade akéhokoľvek ústupku zo strany mesta Gbely, či už na
výške istiny alebo výške úrokov, by to znamenalo porušenie zákona o nakladaní
s majetkom obcí č.138/1991 Z.z.
Výsledok hlasovania:
za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.,Tomáš Papánek,
Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

k bodu 7
Diskusia
V rámci diskusie Papánek T. navrhol, aby bola na ihrisku Záhumenice daná
informačná tabuľa s vyznačením prevádzkovej doby ihriska.
Ing. Chocholáček O. upozornil na skutočnosť, že najmä v nočných hodinách vodiči
mnohých osobných aut nedodržujú predpísanú rýchlosť na komunikáciách v meste.
Ing Hazlinger uviedol, že zašle podnet na oddelenie polície Brodské.
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k bodu 8
Záver
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie, primátor mesta ukončil zasadnutie
MsZ, poďakoval všetkým poslancom i občanom za účasť a pozval ich na gbelské
hodové slávnosti, ktoré sú v tomto roku spojené aj s pripomenutím 625. výročia prvej
písomnej zmienky o Gbeloch.

Gbely 14. septembra 2017
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Mária Karasová
Ing. Chocholáček Ondrej
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